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Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Valby, den 6. maj 2021

Bestyrelsen:

Signe Rosa Hvidtfeldt Kræn Hansen Mette Jørgensen

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.

Kenneth Hansen

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim for 
regnskabsåret 2020.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. 
december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Mireille Engaard Kempf

Jakob Brøndum Madsen

Irene Jørgensen 
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●

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Til medlemmerne i Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. 
december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse at de modtagne 
tilskud fra Københavns Kommune er brugt i overenstemmelse med folkeoplysningslovens bestemmelser, samt i 
henhold til reglerne fastsat af Københavns Kommune.

Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim for regnskabsåret 1. januar 
2020 til 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Grundlag for konklusion

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Konklusion

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i 
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.
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Albertslund, den 6. maj 2021
Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jan Kokholm
Registreret revisor

mne12316

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom 
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan 
fortsætte driften.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
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Foreningsoplysninger

Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim
Gl. Køge Landevej 119 2. sal
2500 Valby

CVR nr.:
Hjemsted: Valby
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse:

Kasserer:

Bankforbindelse: Danske Bank, Strandmark afdeling

Revisor: Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Mireille Engaard Kempf

31 24 85 58

Jakob Brøndum Madsen

Foreningen:

Signe Rosa Hvidtfeldt

Kræn Hansen

Kenneth Hansen

Irene Jørgensen 
Signe Rosa Hvidtfeldt

Mette Jørgensen



6Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim

I forbindelse med generalforsamlingen i 2020 har klubben fået et nyt menigt bestyrelsesmedlem.

Medlemsstatus pr. 31. december 2020 ligger på 129 medlemmer, og klubben har dermed haft et fald i
medlemstallet i forhold til 2019 med 21 medlemmer. Vi har især set et frafald af medlemmer i de tvungne
nedluknings perioder. 

Hovedformål

Kontingentindtægten i 2020 har været kr. 245.000 mod budgetteret 225.000. 

Der har været et lille afkast på investeringerne i form af kr. 6.300.

Formålet for Københavns Taekwondo Klub TAN GUN SAE SIM er en klub der lægger vægt på alle aspekter 
inden for Taekwondo uanset, hvilket niveau man udøver Taekwondo på. Klubben søger derfor at vægte alle 
medlemmers interesser ligeligt, hvad enten det drejer sig om de medlemmer, der går på konkurrencehold, 
børnehold, juniorhold, voksenhold, motionshold m.v.

Driftsresultatet var budgetteret med et negativt resultat på kr. 200.000. Klubben har haft økonomiske
vanskeligheder og i løbet af året blev det besluttet at hæve knap kr. 300.000 af klubbens opsparing. Dermed
kunne der både tilbagebetales tilskud fra året 2018 på kr. 181.000 til Københavns Kommune, og samtidigt skabe
økonomisk støtte til den daglige drift i klubben under pandemien.  

Klubben har ikke haft de ellers regelmæssige udgifter i forbindelser med stævner, grundet Covid-19. Klubbens 
eget stævne WCTT blev dermed også aflyst i 2020. Klubben håber på at kunne afholde WCTT i 2021, men det 
vides stadig ikke med sikkerhed. 

Tan Gun Sae Sim Taekwondo Klub har haft et år med mange udfordringer, blandt andet på det tiltænkte fokus på
tiltræning og fastholdelse af medlemmer. Den globale pandemi, Covid-19 har haft stor betydning for klubbens
daglige drift, hvor klubben har været nødsaget til at lukke ned i flere perioder af året. Klubben har modtaget flere
Corona-hjælpepakker, blandt andet fra DGI og Københavns Kommune. 

I 2020 har medlemmer, trænere og forældre været ude og sælge skrabelodder og julekalendere fra Børns Vilkår.
Her blev der indsamlet knap kr. 10.000 til klubben. Samtidig har vi modtaget corona-hjælpepakker til en samlet
værdi af kr. 69.084. 

Udvikling i regnskabsåret

Ledelsesberetning
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Resultatopgørelse

Balancen

Andre eksterne omkostninger

Andre finansielle anlægsaktiver

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim for 2020 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Indtægter omfatter årets kontingentindbetalinger, offentlige tilskud samt diverse andre indtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Indtægter

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdipapirer
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Resultatopgørelse for 2020
2019

Note tkr.

Nettoomsætning 1 317.333 622

Andre eksterne omkostninger 2 -619.602 -759

Bruttoresultat -302.269 -137

Personaleomkostninger 3 0 -1

Driftsresultat -302.269 -138

Andre finansielle indtægter 4 6.396 15
Andre finansielle omkostninger 5 -2.439 0

Årets resultat -298.312 -123

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -298.312 -123

I alt disponering -298.312 -123
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Balance pr. 31. december 2020
2019

Aktiver Note tkr.

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender 6 166.806 163

Finansielle anlægsaktiver i alt 166.806 163

Anlægsaktiver i alt 166.806 163

Omsætningsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele 301.719 604

Værdipapirer og kapitalandele i alt 301.719 604

Likvide beholdninger 7 161.336 127

Omsætningsaktiver i alt 463.055 731

Aktiver i alt 629.861 894
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Balance pr. 31. december 2020
2019

Passiver Note tkr.

Egenkapital
Kapitalkonto 877.127 1.000
Overført resultat -298.311 -123

Egenkapital i alt 578.816 877

Gældsforpligtigelser

Kortfristede gældsforpligtigelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 51.045 17

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt 51.045 17

Gældsforpligtigelser i alt 51.045 17

Passiver i alt 629.861 894
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2019
tkr.

1 Nettoomsætning
Kontingenter 245.255 280
WCTT stævne 0 94
Salg af dragter 4.127 7
Tilskud 172.186 233
Regulering af tilskud vedrørende tidligere år -182.998 -9
Andre indtægter 78.763 17

Nettoomsætning i alt 317.333 622

2 Andre eksterne omkostninger
Lokaleomkostninger
Husleje 362.739 352
Varme 53.204 40
Driftsomkostninger/fællesudgifter, lejemål 64.688 64
El, vand og gas 15.116 17
Vedligeholdelse 0 2
Rengøring 20.982 71

Lokaleomkostninger i alt 516.729 546

Administrationsomkostninger
Kontorartikler/tryksager 1.084 1
Gaver og blomster 0 1
Annonce og reklame 4.285 0
Småanskaffelser 2.239 8
EDB-omkostninger 11.071 4
Internet 3.393 3
Licens 43.781 36
Porto og gebyrer 4.886 7
Revisorhonorar, afsat 17.750 17
Forsikringer 6.283 6
Kontingenter u/moms 1.500 2
Bestyrelsesgodtgørelse, mødedeltagelse m.v. 0 2
Øvrige Medlemsudgifter 5.402 16
Omkostninger WCTT stævne 0 106
Stævneudgifter 1.200 4
Administrationsomkostninger i alt 102.873 213

Andre eksterne omkostninger i alt 619.602 759

3 Personaleomkostninger
Sociale bidrag og andre personaleomkostninger 0 1

Personaleomkostninger i alt 0 1

Noter
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2019
tkr.

4 Finansielle indtægter

Renteindtægter, obligationer 6.396 6
Urealiseret kursregulering værdipapirer 0 9

Finansielle indtægter i alt 6.396 15

5 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, pengeinstitutter 238 0
Realiseret kurstab ved salg, obligationer 2.200 0

Finansielle omkostninger i alt 2.439 0

6 Andre tilgodehavender
Anskaffelsessum, primo 163.284 160
Tilgang i årets løb 3.522 3

Anskaffelsessum, ultimo 166.806 163

Regnskabsmæssig værdi ultimo 166.806 163

7 Likvide beholdninger

Kasse 3.700 0
Erhvervskonto Danske Bank kto 4954180315 17.524 17
Foreningsgiro, WCTT, Danske Bank kto 0343129 -10 43
Erhvervsgiro Danske Bank kto 1034499 140.123 67

Likvide beholdninger i alt 161.336 127

Noter


